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Les 16 ONS BEHOORT AAN DIE HERE: ONS KAN OP ENIGE PLEK BLY EN 
NA ENIGE PLEK TOE TREK WAARHEEN GOD ONS STUUR. 

Kom ons lees Genesis 12 saam: Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, 

weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 
2 

Ek sal 

jou ’n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy 

moet tot ’n seën wees. 
3 

Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In 

jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”
4 

Abram het toe weggetrek, gehoorsaam 

aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abram was vyf en sewentig 

toe hy uit Haran weggetrek het. 

1. Abram en sy familie het afgode gemaak en aanbid 
 
Abram het as seun grootgeword in ’n groot stad met die naam Ur. Hierdie stad 
was op die walle van ’n groot rivier met die naam Eufraat-rivier. Hierdie stad was 
in die land wat ons vandag ken as Irak. Sy pa se naam was Tera. Hulle het uit 
hierdie groot stad getrek, al langs die rivier op na ’n dorp met die naam Haran. 
Hierdie dorp is in die land wat ons vandag ken as Sirië.  

Hierdie trek was ’n maklike trek. Die mense in die stad Ur en Haran het almal 
afgode aanbid. Onthou julle die les oor “ons is God se beeld” toe ons met klei 
gewerk het? 

Hierdie mense het so gemaak – hulle het beeldjies van mense of dinge gemaak 
en dan gesê dit is hulle god. Abram het as kind geleer dat hy so ’n afgod moet 
aanbid. Die afgod wat hulle aanbid het, was die maan. Hierdie afgod se naam 
was “Sin”.  

Dit is hoe al die ongelowige nasies gemaak het. Elke stad het sy eie afgod 
gemaak en elke groep mense het ook. 

Kan julle dink hoe werk dit?  

Dit beteken almal in Levubu maak ’n beeldjie van iets en dan is dit die Levubu-
god. Die mense van Louis Trichardt maak weer ’n ander beeldjie en dan is dit die 
Louis Trichardt-god. So het elke dorp, Pietersburg, Pretoria, Johannesburg, 
Kaapstad en Durban hul eie gode. 

Maar dit is nog erger. Dit werk so – die Afrikaners maak hulle eie god, die 
Engelse maak hulle eie god. Die Vendas maak hulle eie god. So het al die lande 
van die tyd van Abram hul eie gode gemaak: die mense van Ur en Haran het 
Sumeriese gode gemaak. Die mense in die land wat vandag Israel is, het 
Kanaänitiese gode gemaak en in Egipte het hulle Egiptiese gode gemaak. 

2. Mense gee vir God ’n blyplek, ’n familie, en pas God op 
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Kyk hoe lekker deurmekaar is dit! Wie glo hulle maak vir God? Mense glo hulle 
maak vir God! En as mense vir God maak, dan moet hulle vir Hom ’n mooi 
blyplek gee. Hulle moet Hom oppas dat iemand Hom nie steel of breek nie. En 
hulle moet vir Hom mense gee wat vir Hom kom kuier en met Hom gesels – dat 
Hy nie alleen kan wees nie.  
Dit is hoe Abram as kind geleer is deur sy ouers: Hy moet vir sy god ’n blyplek 
gee, hom mooi oppas en sorg dat hy baie vriende en kinders het wat na hierdie 
hom toe kan gaan en hom geselskap kan hou – daar waar hulle die god in ’n 
gebou neergesit het. Nie seker dat God hier met hoofletter geskryf moet word 
nie, aangesien dit ŉ afgod is?  
 
3. Ongelowiges kan nie wegtrek nie 
 
Wat gaan gebeur as jy wil wegtrek van jou dorp, jou vriende en familie as jy soos 
Abram ’n ongelowige is? Jy gaan jou god agterlaat in die gebou waar hy staan!  
 
Daarom wou hierdie mense nie regtig trek nie. Ur se god kan jou net in Ur help. 
Hy kan jou nie buite Ur help nie. As jy trek, moet jy elke keer in ŉ ander god glo. 
In elke dorp sal jy ’n nuwe god moet leer ken – en daardie god sal jou weer net in 
daardie dorp kan help. 
 
Meer nog. Die mense was kwaad vir jou as jy nie hulle god aanbid nie. Daarom 
het hulle nie vreemde mense maklik gehelp of aanvaar nie. Want jy ken nie hulle 
god nie en jou god het in die dorp waarvandaan jy getrek het, agtergebly. 
 
Daarom wou ongelowiges nie wegtrek uit hulle dorpe, stede, families of nasies 
nie. As hulle trek is hulle sonder hulle god. Hulle god bly agter en hulle gaan deur 
ander gode gestraf en seergemaak word – so het hulle geglo. 
 
4. God sê vir Abram om te trek en te bly waar God hom heen stuur 
 
Kyk weer na Genesis 12 vers 1! 
 
Die Here sê vir Abram – trek. Hierdie is ’n baie moeiliker trek as sy pa se trek van 
die stad Ur na die dorp Haran. Hierdie is ’n wegtrek van al die mense en dorpe 
wat die maangod aanbid het. Daarom sê die Here nie net hy moet van een dorp 
na ’n ander dorp toe te trek nie. Abram moet van al sy mense, familie en dorpe 
wat die maangod aanbid, wegtrek. 
 
Waarheen sê die Here moet hy trek? 
 
Die Here gee hom nie een dorp, stad, familie of nasie se naam nie. Al wat die 
Here sê, is dat hy net moet aanvaar die Here sal vir hom wys waarheen hy moet 
trek. 
 
Wat beteken dit? 
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Dit beteken die Here sê Hy gaan hom laat rondtrek tussen al die ander mense, 
dorpe, nasies en lande wat elkeen hulle eie god maak en elkeen hulle eie god 
aanbid.  
 
5. Dit is ’n gevaarlike trek waar God sal sorg 
 
Hierdie is ’n baie gevaarlike opdrag wat die Here aan Abram gee. Want hy moet 
tussen al die mense wat gode maak en aanbid, gaan rondtrek – en hy mag nooit 
weer een van hierdie gode aanbid nie. In elke dorp, stad of groep mense waar hy 
kom, sal hy vir mense moet sê – ek glo nie in die gode wat julle gemaak het nie 
en ek aanbid nie julle gode nie. 
 
Maar kyk wat sê God! 
 
God sal vir Abram sorg. Die woord seën beteken dat die Here sal sorg dat dit 
met Abram sal goedgaan. Meer nog! Die Here kom en sê dat die mense wat 
afgode aanbid, nie sal kan keer dat God vir Abram goed is nie. God sal sorg dat 
hulle sal swaarkry as hulle wil hê dat dit met Abram moet sleg gaan. 
 
6. God en die wêreld werk andersom as wat ongelowiges dink 
 
Die Here wys vir Abram dat Hy andersom werk as wat alle ongelowige mense 
dink. 
 
Ongelowige mense dink so:  
 
 Ons moet vir God ’n blyplek gee binne-in ’n dorp 
 Ons moet vir God ’n blyplek binne ons gesin gee 
 Ons moet vir God deel maak van ons gesin, familie, vriende en nasie 
 Ons moet vir God sorg en oppas dat iemand Hom nie seermaak nie 
 Ons moet maar ander mense se gode aanvaar as ons tussen hulle wil bly 

of rondbeweeg, anders sal dit sleg met ons gaan 
 Dit kan net met jou goedgaan as jy ander mense se gode aanvaar. 

 

Kyk wat sê die Here vir Abram: 
 
 Dit is nie mense wat vir God ’n blyplek gee nie. Dit is God wat vir mense 

blyplek gee – God sê Hy sal vir Abram ’n land gee! Dit werk nie soos wat 
Abram as kind deur sy ouers geleer is nie. 

 Dit is nie mense wat God deel van hulle gesin, familie, vriende en nasie 
maak nie. Dit werk andersom. Dit is God wat vir mense ’n gesin, familie, 
vriende en ’n nasie gee. 

 Dit is nie mense wat God moet oppas nie. Dit is God wat vir Abram gaan 
oppas tussen al die ongelowiges waartussen hy moet gaan rondtrek. 



Verbondsreeks Les 16 Ons behoort aan die Here: ons kan op enige plek bly en na enige 

plek toe trek waarheen God ons stuur. 

 Dit is nie mense wat dit met jou goed laat gaan nie. Dit is God wat dit met 
jou goed laat gaan. 

 Dit is nie mense se gode wat dit met jou sleg kan laat gaan nie. Hierdie 
gode kan niks doen nie. Dit is God wat dit met mense wat afgode aanbid, 
laat sleg gaan. 

 
God sê vir Abram dat God en die wêreld andersom werk as die gode en wêreld 
wat mense vir hulleself maak en in glo. 
 
7. Omdat Abram glo, kan hy trek en bly waar God hom heen stuur 
 
Wat doen Abram as God vir Hom wys Hy en die wêreld werk andersom as wat 
mense dit vir hulleself wil maak en in glo? 
 
Hy glo vir God! 
 
Dit is heeltemal anders as wat hy as kind geleer het. Hy het gedink hy moet vir 
God ’n blyplek maak en God deel maak van sy lewe en sy gesin en familie. 
 
Kyk hoe wys die Here se woord vir ons wat Abram gedoen het: “8 

Omdat Abraham 

geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe 

wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou 

uitkom. 
9 

Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, ’n vreemdeling in 

’n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom 

erfgename van dieselfde belofte was, 
10 

want hy het uitgesien na die stad wat vaste 

fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. (Hebreërs 11) 

 

Hoekom kon Abram wegtrek om te gaan bly waar God hom heen roep? Omdat 
Hy geglo het – God en die wêreld werk soos God sê. God en die wêreld werk nie 
soos wat mense sê nie.  
 
 Daarom kon hy nou wegtrek sonder dat hy presies geweet het waarheen 

en hoe hy daarheen moet gaan. 
 Daarom kon hy tussen vreemde mense en godsdienste gaan rondtrek 

sonder om vir hulle bang te wees of te glo hy moet maar ander dorpe, 
lande of mense se gode aanbid of leef soos hulle leef. 

 

Abram kon gehoorsaam aan die Here wegtrek en gaan bly waarheen God hom 
stuur – omdat Hy geglo het: God laat die wêreld werk soos Hy wil en God maak 
ons en pas ons op – dit werk nie andersom nie. 
 
8. Ons behoort aan God – en ons kan trek en bly waar ook al God ons heen 
neem 
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Dit is die belangrike waarheid waarna ons nou vir ’n paar Sondae gaan kyk: 
omdat God die wêreld laat werk soos Hy wil en ons aan Hom behoort – kan ons 
op enige plek bly en na enige plek toe trek. Hy sal ons versorg en ons oppas. 
 
9. Opdrag 
 
Gaan vra vir Pa en Ma waar het hulle al orals gebly en waarheen het hulle al 
orals getrek, Oupa en Ouma ook, en kom vertel watter van julle familie het al 
oorsee gegaan om te werk of daar te bly! 
 
Vra vir Pa en Ma, wat dink hulle – moet ons in Suid-Afrika bly of trek? En dan vra 
jy vir hulle hoekom sê hulle so? 
 
Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het: 
 
 
 
________________________________ 
Handtekening: ouer of voog  
 
 


